








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   *    آتب السلسلة األولى *                
                                                                                   

             الكتاب                                                            المولف 
  
  .                    توفيق الحكيم                         .         عودة الوعى -
  .                         محمد حسنين هيكل .                          خريف الغضب-
  .                                مصطفى أمين .             لثة سجن  سنة ثا-
  . يه عتيق                                    وج      الملك فاروق وعالقته -

  . بألمانبا النازية 
  
  .                             أنيس منصور                 أعجب الرحالت فى-

  . التاريخ
  .                                   أنيس منصور                          . مواقف-
  .                              أنيس منصور                         . قوة الخفاء -
  .                                      مكتبة االسرة بمصر      المختار من القصص-

  . العالمية 
  
                           عميد معهد األسكندرية          الرعاية الطبية والتأهيليلة-

  " . أبراهيم عبد الهادى                   "        .  من منظور الخدمة االجتماعية 
  
  .          ستيفن هوآنج                            آتاب  تاريخ موجز لزمن -
  "                          من األنفجار الكبير الى الثقوب السوداء "
  
  

  مع تحيات 
  جدران المعرفة 

com.yahoo@walls_Theknowledge
 

mailto:Theknowledge_walls@yahoo.com

	كتاب اعجب الرحلات فى التاريخ . لأستاذ \ أنيس منصور .. من فضلك اضغط على العلامة + لأستعراض الفهرس . 
	- عدد الطبعات 
	- طيور غريبة على شجرة المسافرين
	- وكان المصريون يطلقون طيورا من حجر 
	-  خرج ولم يعد...أصغر واعظم رجل !
	-  نزيل فندق أبى الثناء زقاق القناديل 
	 - خيط الحرير ...الذى طوله عشرون سنة ! 
	- تحفة النظار فى غرائب الأبصار وعجائب الأسفار !
	- ذهب يبحث عن الهند فوجد أمريكا...أكبر غلطة
	- نبؤءة تقول " تكتشف أرضآ جديدة لا يلمسها اولادك ! 
	- وبعدها أقسم الا ينام على سريره !
	- الافندية الاربعون والشيخ فى باريس
	- ثم حملوه على الاكتاف تسعة شهور 
	-  العروس التى احبت القطار حتى الموت
	- يكسب فى النهاية من عنده أرق 
	 - ذهبت الى الجنة وتروى ما حدث ؟!
	- تسعون يومآ على الواحآ خشبية بحثآ عن اله أبيض
	- الطبيب الذى قرر أن يعبر المحيط غريقا ! 
	- من هنا الى الفى مليون سنة !!
	- أمسكوا قداسته لقد سرق الذهب وهرب !!
	- حتى لا تكتب مذاكرتك ..هذه هى الطريقة !
	- الى القمر سيرآ على الاقدام!
	- واحد لا يريد ان ينسى نفسه !
	- وفى الليل هرب أدم من حواء الى الجنة !
	- تحت القنابل فى الوحل ...على شواطئ جهنم !
	- الذين ينطحون السحاب وحيوانات أخرى ...!
	- اذا لدغنى البرغوت مات...فأنا مسموم!
	- 7 رجال وبطة وقرد يبحثون عن مصر فى  أمريكا !
	- أقزام يشربون الماء فى بيض النعاج !
	- من عينيها ...خرج اخر سباق دولى للقمح !
	- 15 الف ميل قطعها على ظهر حصان !
	- لا تفتحى قلبك أيتها الشقراء ...لاننى ساحطمه !
	- ظهره الى حائط الصين يتفلسف!
	- ولم تجد أحدآ يصفق لها فى النهاية !
	- لو كانت فى هذا العمر بقية !




